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 درجة تاريخ  35درجة جغرافيا         35درجة      70االمتحان من 

 درجة 11درجة والثالث  12درجة والثانى  12اسئلة  السؤال االول  3اوال الجغرافيا  

 درجة 11درجة والسادس  12درجة  والخامس  12اسئلة  السؤال الرابع  3ثانيا التاريخ  

ما  –دلل على صحة العبارات االتية  –ما النتائج  –المقالية مثل ) بم تفسر  -1

 ما الدروس المستفادة .......... (  -مقترحاتك  

 الخريطة ............( –صوب  –اختر  –الموضوعية مثل ) اكمل  -2

 نهر  ...الخ –هضبة  –جبل  –قة تركز سكانى منط –مشكلة  –اقليم  –دولة  –دائرة عرض 

 سهول هضاب  جبال

 نهر النيل  بادية الشام  كردستان 

 البحر االحمر  نجد  طوروس 

 دجلة  الشطوط  اطلس 

 او تصنف الظواهر حسب القارات مثل 

 او نصنف العوامل طبيعية وبشرية 

 ن المعطيات وغالبا بتكون العالقة بينهم ) سبب ونتيجة ( مثال بنوضح فيه العالقة بي

 االستعمار ومشكالت الوطن العربى 

 ادى االستعمار الى ظهور مشكالت الوطن العربى  -ج

 بتكون صح     منطقيةالنه اى اجابة 

 استخدم مقترحات مثل 

  االهتمام بالعلم 

 علمى نشر البحث ال 

  التخطيط الجيد 
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 ) ولو حل لمشكلة ) نشر الوعى بخطورة هذه المشكلة 

  خلى بالك من الحدث وهل الحدث ده قبل الهجرة وال بعده 

   ابو بكر  –عمر     جمع القران  -ووقع فى اى عهد مثال ) القادسية-  

 االسطول  عثمان    -  على  –الشرطة 

 ايضا سهل النه اجابته بتكون غالبا  

  اهلل  عندالنصر من 

  قوة االيمان 

 االخذ بمبدا الشورى 

 مثل مالدروس المستفادة من 

  الهزيمة فى بدر 

  االنتصار فى احد 

  كل اللى هتعمله انك هتقول رايك سواء اعجبك او لم يعجبنى وغالبا هتيجى رايك

اعمال شخص او موقف معين فتقول اعجبنى او لم يعجبنى او تصرف جيد او فى 

 تصرف غير جيد 

   ياريت تكون االجابة مدعومة باالمثلة 

  مثال

  مارايك فى اعمال الخليفة عمر بن الخطاب 

  ما رايك فى صحيفةالمدينة 

  ما رايك فى قتال المرتدين 
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 الموقع بالنسبه لليابس  والماء.

 الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض

 االهميه التى تظهر وقت الحروب والسلم واالزمات 

 ة نحت الماء للصخور وارسابها وينتج عنها اشكال   مثل االودية الجاف

 نحت الرياح للصخور وارسابها وينتج عنها اشكال مثل الكثبان الرملية  

منخفضات خضراء فى وسط الصحراء يعيش بها السكان وتربى فيها 

 الحيوانات

 اودية كانت تمألها المياه قديمًا ثم جفت  

 لفة االشكال واالحجام لها مناظر رائعةتجمعات رملية مخت

  سهلية منبسطة مستوية من اسطح القارات ارض 

 ارض منخفضة منبسطة على سواحل البحار والمحيطات

 سهول كونتها الرياح عن طريق النحت او االرساب 

 

مهد للديانات السماوية الثالثه ) االسالم  -قيام الحضارات القديمة على ارضه   ب -أ  

 وجود االماكن المقدسة بأراضيه  -والمسيحية واليهودية (           ج

  

 دها الناس للزيارة مثل الكعبة ومسجدقبة الصخرة وكنيسة المهد لوجود اماكن دينية مقدسة يقص 

 

 موقعه المتوسط بين قارات العالم القديم لذلك يتحكم فى طرق التجارة العالمية  -أ  

 ويس وعدةمضايقاشرافه على بحار وممرات مائية هامه فى التجارةو سيطرته على قناة الس -ب  

 وجود البترول والغاز الطبيعى على ارضه  -تنوع موارده االقتصادية        د -ج  

 

 بسبب ما يمتلكه من اهمية حضارية واقتصادية واستراتيجية  -

تم تحمیل المراجعة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة
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5. - 

  االوروبى بسبب تعرضه لالستعمار 

6.   
 تنوع االقاليم المناخية والنباتية والتكوينات الجيولوجية  

  

 لم تكن عائق امام وحدته بل عامل يسهم فى تحقيق الوحدة  

 حافظت على شخصيته العربية  

 ساعدته على االتصال بالعالم الخارجى 

 تعرض الوطن العربى لحركات التوائية  .8

 تعرض الوطن العربى لحركات انكسارية .9

 تعرض الوطن العربى لتعرية هوائية  .10

 تعرض الوطن العربى للبراكين  .11

 تعرض الوطن العربي للتعرية المائية     .12

 ؟   ارض خصبة صالحة للزراعة    .13

  

 صحراء ( من جميع الجهات  –جبال  –محيطات  –الن له حدود طبيعية ) بحار  

 

 المطلة على البحر المتوسط تعتبر اراضيها خصبة صالحة للزراعة  السهول الساحلية

 يستخرج منها الثروات المعدنية السهول الساحلية المطلة على البحر االحمر

 والخليج العربى يستخرج منها مصادر الطاقة 

 يتركز بها السكان -تربة خصبة صالحة للزراعة  

  

 نحصل منها على المياه الجوفية  –تستخدم كطرق للمواصالت  -

  

 ترسيب النهر المواد العالقة بمياهه على جانبية -

   ؟  .19

 حيث تكون اشعة الشمس عمودية بسبب قربها من خط االستواء -

  

 الن المياه تعمل على تلطيف درجات الحرارة  -

تم تحمیل المراجعة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة
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 عيدة عن تأثير المسطحات المائيةب

 

 (متر تقل درجة الحراره  درجه واحده مئويه.150جـ: النه كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر )

 

 جـ:بسبب إصطدام الرياح بسفوح الجبال المواجهه للبحر.

 توجد بها اشجار السنط الذى يستخرج منه الصمغ العربى  -أ  .1

بسبب  -؟  .2

 االمطار الغزيرة شتاًء 

 بسبب اختالف كمية المطر -تتدرج حشائش السافانا في الطول من الجنوب للشمال ؟   .3

 سافانا حديقة حيوان طبيعية تعتبر حشائش ال .4

آكلة  -آكلة العشب :الزراف واالفيال ب -الن يوجد بها انواع متعددة من الحيوانات مثل :أ -

 اللحوم :  مثل االسود والنمور 

 تشغل النباتات الصحراوية مساحة كبيرة من الوطن العربي .5

 بسبب وقوع معظم مساحة الوطن العربي ضمن المناخ الصحراوي -

 وذلك حسب كمية المطر :  -؟ نمو  النباتات الصحراوية في الوطن العربي  اختالف

تنمو   -المناطق النادرة األمطار : --تنمو بها الحشائش القصيرة -المناطق القليلة األمطار  :

 النباتات الشوكية والصبار

  اناحيث تنمو فيها حشائش السافجـ:؟السودان من اهم المناطق الرعويه فى الوطن العربى .6

 اهمية حشائش االستبس ؟ تربى عليها االغنام والماعز .7

 سقوط االمطار صيفا جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ؟  .8

 النه ينتمى لالقليم المدارى حيث غزارة المطر صيفا 

 ؟ امتداد حدود الوطن العربى مع ظاهرات طبيعية -1

 مستقله. وسهوله  اتصاله بالعالم الخارجى : ـساعدت على احتفاظه بشخصيته ال

  ؟ستعمار تعرض الوطن العربى لال -2

 ظهور المشكالت السياسية  –تقسيمه الى دول صغيرة  -نهب خيراته ج: ادى الى   

 الموقع الفلكى للوطن العربى  -3

تم تحمیل المراجعة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة
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 دائرة عرض  خط طول  77اصبح يمر به خط االستواء ومدار السرطان ويمر به  -أ  

 الجغرافى للوطن العربى  الموقع -4

 اصبحت كل الدول العربية تمتلك سواحل اما على البحار اوالمحيطات او  االثنين معًا -ب 

ادى ذلك الى اكتسابه قيمة روحية عظيمة فى نفوس  -وجود االماكن المقدسة بالوطن العربى -5

 معظم سكان العالم

ادى ذلك الى تحكمه فى طرق التجارة  - موقع الوطن العربى المتوسط بين قارات العالم القديم -6

 العالمية 

 تحكم الوطن العربى فى اربع ممرات مائية مهمة  -7

 ادى ذلك الى زيادة اهميته االقتصادية وتحكمه فى طرق المالحه 

ادى ذلك الى تعرضه لمحاوالت االستيالء عليه   -أهمية موقع الوطن العربى اإلستراتيجية ؟ -8

 ونهب خيراته 

  يغيطيهما الثلوجيمن ولبنان ؟ ارتفاع جبال ال -9

–زاجروس  –عمان  –نشاة الجبال االلتوائية ) اطلس تعرض الوطن  العربى لحركات التوائية  ؟  -10

 كردستان 

 نشاة الجبال االنكسارية ) البحر االحمر والشام تعرض الوطن  العربى لحركات انكسارية ؟ -11

 تعرض الوطن العربى للبراكين ؟   نشاة هضبة اليمن  -12

 ؟   نشاة الداالت والشواطئ رض الوطن العربى للتعرية المائية تع -13

 ؟ نشاة السهول الصحراوية  تعرض الوطن العربي للتعرية الهوائية  -14

؟ حصلت على استقاللها عدا فلسطين وبعض المدن  مقاومة الدول العربية لالستعمار -15

 المغربية والجزر االمارتية 

؟ نمو اشجار الغابات  ت بالد الشام والعراقغزارة االمطار على جبال اطلس ومرتفعا -16

 االرز ( -الزيتون –المعتدلة مثل ) البلوط الفلينى 

 ؟ اتخذته شعارا لها  نمو اشجار االرز بكثرة فى لبنان -17

  

وظهور مشكالت  –تعرض الوطن العربى لالستعمار فادى الى نهب خيراته  -

 يمه لدول مختلفة المساحة سياسية وتقس
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 تعرض الوطن العربى لالستعمار نظرا لما يمتلكه الموقع من اهمية استراتيجية واقتصادية  -

 تتدرج السافانا فى الطول حسب كمية المطر             -3

  

 ف النباتات الصحراوية حسب كمية المطر تختل

 االمطار نادرة  تنمو نباتات شوكية ولواالمطار قليلة تنمو حشائش قصيرة 

  

 كلما اقتربنا من االستواء ترتفع درجات الحراة حيث تكون اشعة الشمس عمودية 

  

عتدل درجات الحرارة الن المياه تعمل كلما اقتربنا من المسطحات المائية ت -

 على تلطيف درجات الحرارة 

  

 درجة مئوية  1متر تقل درجة الحرارة   150كلما ارتفعنا العلى 

  

السفوح المواجهة للبحر اغزر مطرا من السفوح الداخلية الصطدام الرياح  -

 ار الماء بالجبال المحملة ببخ

  

 ادت الحركات االلتوائية الى تكوين سالسل جبلية مرتفعة مثل اطلس وعمان  -

 يمتد الوطن العربى بين دائرتى عرض ............و .......... -1

 .............يمتد الوطن العربى بين خطى طول ..........و -2

 يمتد الوطن العربى فى ............... دائرة عرض  -3

 يمتد الوطن العربى فى ............... خط طول -4

 يحد الوطن العربى شماال جبال .................والبحر  .............. -5

  من الغرب المحيط ............يحد الوطن العربى  -6

 من الشمال الشرقى جبال .......و........ يحد الوطن العربى -7

 يقع الوطن العربى فى منطقة واحدة ماعدا دولة ............... -8

 تقع جزر القمر عند دائرة عرض ........ جنوبا وخط طول .......... شرق  -9

 طن العربى جهة ................جبال طوروس تقع بالنسبة للو -10
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 يقع المحيط .......... فى الجنوب الشرق للوطن العربى  -11

 يقع المحيط .............. فى الغرب بالنسبة للوطن العربى  -12

 عليه دولتى ........و........  يعتبر ..........مضيق عربى خالص النه تشرف -13

عان فى المغرب لم تحصل على ............و............. مدينتان عربيتان تق -14

 استقاللهم حتى االن 

 تشرف دولة .......................على قناة السويس باكملها  -15

 تقع جزر القمر فى المحيط ............... -16

   2تبلغ مساحة الوطن العربي ............. مليون كم -17

 من االماكن المقدسة بالوطن العربى فى السعودية ........... -18

 ماكن المقدسة بالوطن العربى فى فلسطين ............و.........من اال -19

 يقع الوطن العربي وسط قارات .........و.........و......... -20

 لوطن العربى...........دولة عدد دول ا -21

تعد اإلمارات العربية من الدول العربية فى قارة ............بينما موريتانيا من الدول  -22

 ..................العربية فى قارة ..

 يمر بالوطن العربى دائرتين عرضيتين رئيسيتين هما .......... و ................. -23

تسيطر دولتى ..........و...........على هرمز بينما يربط المضيق بين  -24

 .............و..........

 تسيطر دولتى ...........و.........على باب المندب بينما يربط المضيق بين -25

 .............و..........

تسيطر دولتى ..........و............على جبل طارق  بينما يربط المضيق بين  -26

 .............و..........

 يعتبر .............. مضيق عربى خالص  -27

 من المشكالت السياسية العربية فى الجانب االفريقى مشكلة ........... و........ -28

 .....ية على استقاللها عدا ......  والجزر .... ومدينتى حصلت جميع الدول العرب -29

 من امثلة الجبال االلتوائية ........و..........  -30

 من امثلة الجبال االنكسارية ............و.................. -31

 توجد هصبة الشطوط بين  سلسلة  جبال ........................  -32

 ... ونهر العاصى فى دولة ............يجرى نهر الليطانى فى دولة ........ -33
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 تتميز جبال البحر االحمر والشام بانها نتيجة الحركات .............. -34

 تمتد جبال ............... جنوب شرق شبه الجزيرة العربية  -35

 تمتد جبال ...............  شمال غرب شبه الجزيرة العربية  -36

 نشاة هضبة اليمن نتيجة ............ -37

 هضبة الشطوط بين سالسل جبال .............  تنحصر -38

 تشمل التعرية المائية  التعرية ......... والتعرية .............. -39

 تجرى عدة انهار فى سهول المحصورة بين جبال بالد الشام مثل نهر .......و...... -40

 تعتبر هضبة ..................... اكبر هضاب الوطن العربى  -41

 الشام فى .......شبه الجزيرة تمتد هضبة بادية   -42

 وهضبة ............... فى الوسط شبه الجزيرة تمتد هضبة حضرموت فى .......... -43

 دول هم تونس و..... و...... 3تمتد جبال اطلس من الغرب الى ...... فى  -44

 تمتد جبال ............... على جانبى البحر االحمر وهى فى االصل جبال ...... -45

 .......... على الساحل الشرقى للبحر المتوسط تمتد جبال .. -46

 تعرف جبال البحر االحمر شرق البحر االحمر باسم  ....... و............ و..... -47

 تعرف جبال البحر االحمر  غرب البحر االحمر باسم  .................. -48

 غرباتمتد هضبة افريقيا الشمالية من جبال .......... شرقا الى المحيط ........  -49

 من امثلة االودية الجافة ...................وتستخدم كـ .............و......... -50

 تقع ضهبة الشطوط ضمن هضبة .................. -51

 اكبر الظواهر التضاريسية فى الوطن العربى هى ................. -52

 ...بينما البترول من سهول الخليج . معادن من سهول ..............تستخرج ال -53

 من واحات الوطن العربى ........... بمصر و............. بليبيا  -54

 تعتمد الحياة فى الواحات على ............... -55

 من امثلة االودية الجافة ............. بمصر   -56

 تنقسم السهول فى الوطن العربى الى ............. انواع  -57

 السكانية بها تتميز السهول .................. بارتفاع الكثافة -58

 قد تكون السهول الصحراوية سهول ............ اوارسابات ........ -59
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 اليمن( -جيبوتى –جميع الدول العربية تمتد فى نطاق واحد ما عدا ... ) جزر القمر  (1

 تونس ( –ليبيا  –الدول االتية تقع فى الجانب االفريقى عدا .... ) البحرين  (2

 (16-14-12-13)        مربعكيلو متر  تبلغ مساحة الوطن العربى حوالى ....مليون (3

 أطلس( – عسير-الحجاز  -البحر األحمر ........ )تقع هضبة الشطوط بين سالسل جبال (4

 ) غرب-شرق -جنوب  -)شمال . العربية  تقع هضبة حضرموت في .......شبه الجزيرة (5

 )الجنوب -الوسط  -تقع هضبة نجد بالنسبة لشبه الجزيرة العربية فى....... )الشرق  (6

 -مدار السرطان -)خط االستواء ..... ة عرض رئيسية تمر وسط الوطن العربى هىدائر (7

 ( خط جرينتش

عسير  -كردستان  -األحمر  ) البحر ......من الجبال اإللتوائية في وطننا العربي جبال (8

 ) اليمن-

 باب -طارق جبل –سواحل الدول العربية هو مضيق...) هرمز  المضيق الذى يقع بأكمله داخل (9

 ) موزمبيق – المندب

 – المندب باب – طارق جبل)  . والخليج العربى يصل مضيق ..بين خليج عمان (10

 ) البسفور – هرمز

 -المحيط األطلنطى -خليج عدن -البحر العربى.. يصل مضيق هرمز بين الخليج العربى  (11

 ( خليج عمان

 الغابات المعتدلة  -االستبس  -انا )الساف..اإلقليم الذى يعد حديقة حيوان طبيعية هو (12

 ( البلوط -األرز–تتخذ لبنان شجرة شعارا .....................     ) الساج  (13

 )السنط -البلوط -العربي من..................           ) الساج يؤخذ الصمغ (14

 ( ستة -خمسة  - ثالثة -         (يتمثل فى الوطن العربى ...... أقاليم مناخية (15

 ( درجة عرضية 77ــ  60ــ  39.5ــ  37.5متد الوطن العربي في حدوده ) ي (16

 تقع جزر القمر في المحيط  ) األطلنطي ــ الهادي ــ الهندي ــ الشمالي ( (17

 (مدار السرطان ــ مدار الجــدي  يمر جنوب الوطن العربي ) دائرة االستـــواء ــ (18

 ن ــ مدار الجدي(يمرغرب الوطن العربي )خط جرينتش ــ مدار السرطا (19

 يحد الوطن العربي شرقا ) الخليج العربي  ــ   البحرالمتوسط  ــ     خليج عدن ( (20

 (  دولة عربية  26ــ   22ــ    12ــ   10يبلغ عدد الدول العربية  )   (21

 البحر المتوسط( –المدرارى  –تنتمى االجزاء اشمالية القليم ... ) البحر المتوسط  (22
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ة بالوطن العربي  )  جبال الشام  ــ  جبال أطلس  ــ  جبال من الجبال اإلنكساري (23

 عمان  ــ مرتفعات زاجروس  (

-من هضاب الجناح االسيوى بوسط شبه جزيرة العرب هضبة  ) نجد ــ  بادية الشام  (24

 حضرموت  ــ الشطوط   (   

البحر  –الصحراوى  –جنوب غرب شبه الجزيرة ينتمى لالقليم ....... ) المدراى  (25

 توسط ( الم

  مصر ( –العراق  –من الدول التى تنمو بها اشجار السافانا  ...... ) السودان  (26

 مضيق باب المندب  مضيق جبال طارق مضيق هرمز اوجه المقارنه

المسطحات المائيه 

 التى يصل بينها

   

الدول التى تشرف 

 على الممر

   

 ل التى تمتد فيها الدو اسباب نشاتها  

  جبال اطلس االلتوائية 

 

 

   مرتفعات البحر االحمر 

  جبال بالد الشام 

 

 

 االقاليم المناخية 

 اهم المدن  الخصائص النباتيه  الخصائص المناخية  الموقع  االقليم 

البحر 

 المتوسط 

 

 

 حار جاف صيفا 

 دفئ ممطر شتاءا

  

  الصحراوى 

 

شديد الحرارة 

ديد صيفا وش

 الرودة شتاءا

  

  حار ممطر صيفا   المدارى 
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 بارد جاف شتاءا 

 صنف العبارات االتية 

 الى جبال او هضاب او دول او انهار او مشكالت سياسية 

  فلسطين  الشام جبل  اطلس

  عمان  حضرموت  النيل

  الشام بادية  االحمر  الشطوط

جوبا 

 وشبيلى

  نجد  سبته ومليلة 

  الجزراالمارتية  يقيا الشماليةافر  دارفور

 صنف العوامل االتية الى باطنية او خارجية 

 الحركات االنكسارية ( –التعرية الهوائية  –التعرية المائية  –) البراكين 

...............................................................  

 صنف االشجار االتية الى االقليم الذى تنتمى اليه 

 االرز (  –التين الشوكى  –السنط  –) الزيتون 

........................................................... 

 صنف السهول االتية الى ) ساحلية او فيضية او صحراوية (

 جوبا وشبيلى ( –بحر الرمال العظيم  –البحر االحمر  –) نهر النيل 

........................................................................... 

 ما مقترحاتك 
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..................................................................... 

استغالل العرب للمواردد االقتصادية لديهم  -2

..................................................................... 

حدود الوطن العربى  وشخصيته  -1

..................................................................... 

المناخ والنبات الطبيعى  -2

..................................................................... 
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..................................................................... 

الموقع الجغرافى ودرجة الحرارة  -5
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 أهمية أشجار السنط  (13

 ساعدت التضاريس على وحدة الوطن العربي  (14

 لعربي وجود األماكن المقدسة بالوطن ا .1

 األهمية اإلستراتيجية للوطن العربي  .2
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 تحكم الوطن العربي في أربعة ممرات مائية  .3

 استيالء االستعمار على معظم أجزاء الوطن العربي .4

 وجود مياه جوفية بالواحات العربية .5

 مرور خط االستواء باألطراف الجنوبية للوطن العربي .6

 ارتفاع جبال أطلس ارتفاعًا شاهقًا .7

 ية تحيط بالوطن العربي وجود حدود طبيع .8

 شماال37.5جنوبا حتى 2امتداد الوطن العربي بين دائرتي عرض  .9

 لم تمتد حدود الوطن العربى مع ظاهرات طبيعية  (1

 لم يتعرض الوطن العربى لحركات التوائية  (2

 لم يتنوع المناخ  (3

 لم يتعرض الوطن العربى لالستعمار  (4

 صف الوطن العربى مر دائرة عرض االستواء فى منت (5

 توغلت التاثيرات البحرية فى المناطق الداخلية بالوطن العربى  (6

هم األفراد الذين يعيشون على ارض الوطن العربي وتربطهم وحدة اللغة 

 والمكان والتاريخ والعادات والتقاليد المشتركة  

 هو زيادة عدد السكان خالل فترة زمنية معينة 

 هى الزيادة السكانية الناتجة عن الفرق بين المواليد وعدد الوفيات

   انتقال الفرد من مكان إلى أخر بغرض اإلقامة والعمل 

 يقيمون عليها  نسبة عددالسكان الى المساحة التى

 عدم التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة

 افتقاد الشخص للمهارات االساسية فى القراءة والكتابة والحساب 

هي أحياء نشأت دون تخطيط حول المدن الكبيرة وتفتقر إلى المرافق 
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 .  صحية واالجتماعية المختلفة وتتدنى بها الخدمات ال

 عدد االفراد فى سن العمل والقادرين عليه والذين يعملون اويبحثون عن عمل 

 ارتفاع معدل نمو سكان الوطن العربى  .1

 الزيادة الطبيعية )ارتفاع عدد المواليد وانخفاض عدد الوفيات (  -

 خلية والخارجية (الزيادة  غير الطبيعية ) الهجرة الدا -

 انخفاض معدل الوفيات في الوطن العربي  .2

 لألطفال  تقدم الرعاية الطبية -3ارتفاع مستوى المعيشة    -2تحسن األحوال الصحية     -1 -

 ارتفاع معدل الوفيات في بعض الدول العربية  .3

 ب انتشارالحرو -3قلة الرعاية الصحية               -2انتشار اإلمراض واألوبئة     -

 ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية للسكان بالوطن العربي .4

 ارتفاع معدل المواليد بصفة عامة وانخفاض معدل الوفيات  -

 تؤثر موارد المياة والتربة الخصبة فى توزيع السكان .5

أماكن سقوط  -2السهول الفيضية حول مجارى األنهار   -1حيث يتركز السكان في : -

 لجوفية مناطق المياه ا -3األمطار     

 يقل السكان فى المناطق التى يقل بها المياه مثل الصحاري  -

 تؤثر التضاريس فى توزيع السكان  .6

 يقل السكان فوق المرتفعات  -2يتركز السكان في المناطق السهلية .       - -

 ؟   نظرًا لوعورة السطح وصعوبة استغالل االراضى يقل السكان فوق المرتفعات   .7

 ع السكان يؤثر المناخ فى توزي .8

 يتركز السكان في المناطق ذات المناخ المعتدل والممطر . -

 يقل السكان في المناطق ذات المناخ الجاف والحار . -

  العتدال مناخها -    ؟   سكان اليمن ولبنان يفضلون سكنى الجبال -1

بسبب توفر فرص العمل  -يتركز السكان في مناطق  التعدين واستخراج الطاقة ؟  -2

 لوارتفاع الدخ

 بسبب وجود المناطق الرعوية -تقل الكثافة السكانية في الصحارى العربية ؟    -3

 تؤثر الحروب على عدد السكان وكثافتهم  -4

 النها تؤدى إلى مقتل اعداد كبيرة منهم  أو إجبارهم على ترك بالدهم واالنتقال

 للعيش فى اماكن اخرى كما في العراق وفلسطين والصومال والسودان  
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 ل والمواصالت على عدد السكان وكثافتهم يؤثر النق -5

توافرالطرق ووسائل النقل والموصالت يؤدى لجذب السكان الى المكان لالستقرار والعمل  -

 بينما عدم توافرها يؤدى إلى انصراف السكان عن المكان . 

بسبب عدم التوازن بين عدد السكان   -ظهور المشكلة السكانية فى الوطن العربى ؟  -6

 لمتاحة والموارد ا

اختالف طريقة معيشتهم وبيئاتهم انماط ؟  3ينقسم سكان الوطن العربى الى  -7

 ونشاطهم االقتصادى 

 تناقص أعداد البدو في الوطن العربي  -8

 تحول أعداد كبيرة منهم للعمل في التعدين  -3 -هجرة الكثير منهم إلى القرى والمدن  -

 قيام الدول العربية بتوطينهم فى قرى  -

  بسبب هجرة أهل الريف للمدنسكان القرى في الوطن العربي   تناقص أعداد -9

 زيادة أعداد سكان المدن في الوطن العربي  -10

 قيام المدن البترولية كما في دول الخليج  -

 انشاء الدول العربية المدن الصناعية  كما في سوريا ومصر مثل العاشر من رمضان .  -

 الهجرة من الريف إلى المدن .  -

 عالة في الوطن العربي ارتفاع نسبة اإل -11

ارتفاع نسبة من هم فى سن --ارتفاع نسبة صغار السن --ارتفاع نسبة كبار السن  -

 التعليم 

 ارتفاع نسبة البطالة بن الشباب -

 ضعف مشاركة المرأه في سوق العمل   -

 يميز مجتمعنا العربى العديد من القيم واالخالق التى تميزه عن بقية المجتمعات  -12

 التمسك بالعادات والتقاليد الحسنة   -2يم الدينية   التمسك بالق -1 -

 الترابط األسرى  -4الكرم وحسن الضيافة     -3 -

 تحظى المرأه في المجتمع العربي بمكانة متميزة -13

 أتاح لها المجتمع فرص للتعليم والعمل .  -

 % 77زادت نسبة التحاق اإلناث بالتعليم االبتدائي فوصلت  -

 ق العمل فأصبحت منهن المعلمةوالطبيبة والوزيرة وعضو البرلمانزادت نسبة مشاركتهن في سو 

 تركز سكان الصحارى فى الواحات ؟ بسبب وجود المياه الجوفية  -14

 لوفرة موارد المياه والتربة الخصبة تركز السكان فى السهول الفيضية ؟  -15
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 ؟ بسبب الهجرة من الريف الى المدن  ظهور العشوائيات -16

 جرة من الريف الى المدن تسعى الدولة للحد من اله -17

 للمحافظة على االرض الزراعية  -

 كانت نسبة التحاق اإلناث بالتعليم االبتدائي ضعيفة  -18

 بسبب بعض العادات والتقاليد التي تمنع تعليم اإلناث . 

  سكانيةظهور المشكلة الالعالقة غير المتوازنة بين عدد السكان والموارد المتاحة ؟   (1

  ارتفاع  نسبة االعالة.؟ ارتفاع نسبة من هم فى سن التعليم الى عدد السكان (2

 المدن ارتفاع السكان فى –ظهور االحياء العشوائية ؟  استمرار الهجره من الريف الى المدن (3

 ؟ ظهور المشكلة السكانية  تزايد سكان الدول العربية بشكل ال يتناسب  مع الموارد (4

 انخفاض سكان البدو؟  وليةظهور المدن البتر (5

 اهتمام الدول العربية بالتعليم ؟ (6

 .ونصف من جملة السكان65زادت نسبة الملتحقين بالتعليم قبل الجامعى الى  -

  هجرة اعداد كبيرة من السكان–مقتل اعداد كبيرة ؟  الصراعات والحروب (7

  
 هلية ويقل السكان فوق المرتفعات يتركز السكان فى المناطق الس

  
يتركز السكان حيث توجد المياه مثل السهول الفيضية والواحات ويقل 

 التركز حيث تقل المياه مثل الصحارى 
يتركز السكان فى المناخ المعتدل والممطر ويقل   -3

 والجاف السكان فى المناخ الحار 
  

 التعدين (  –الصناعة  –يتركز السكان حيث االنشطة مثل ) الزراعة 
  ويقل السكان حيث االنشطة مثل ) الرعى ( 

  
 ترتفع الكثافة السكانية حيث تتوافر وسائل النقل والمواصالت 

  
 دى الحروب الى مقتل اعداد كبيرة وهجرة اعداد كبيرة من السكان تؤ
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 تظهر العشوائيات نتيجة الهجرة الداخلية  
  

 اذا زاد معدل المواليد ترتفع نسبة االعالة 

 ......... والريفيون ب ...........يعمل سكان البدو ب ........... .1

 تعرف الزيادة الطبيعية للسكان بأنها....................... .2

 تعرف المشكلة السكانية بـــ.......................... .3

 ....المدن باألحياء تعرف المناطق التى تعانى نقص الخدمات وانتشار األمراض فى .4

 ................. بى فىتعيش النسبة األكبر من سكان الوطن العر .5

 ................. تقل كثافة السكان حيث تنتشر حرفة .6

 من األخالق الحميدة التى تسود فى مجتمعنا العربى ......................... .7

 ...…………………...من العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان .8

 ......،.................من العوامل الطبيعة المؤثرة في توزيع السكان .،........ .9

 من مشكالت المدن فى الدول العربية ظهور ...................... .10

 يبلغ عدد سكان وطننا العربى حوالى .........% من سكان العالم .11

 يبلغ معدل النمو  السكانى فى وطننا العربى ..................% .12

 .........% نسبة الملتحقات بالتعليم االبتدائى تصل الى ........ .13

 تمثل قوة العمل العربية نحو .............%  .14

 ترتفع الكثافة فى مناطق الزراعة مثل ................و................... .15

 يطلق على سكان الصحارى أسم ...........  .16

 يقصد باألحياء العشوائية ........................ .17

 .....يقصد باإلعالة ........................... .18

 ..% طننا العربى والمدن حوالى ....يمثل سكان الريف .........% من سكان و .19

 يفضل سكان ...........و............... سكن الجبال  .20

 يتركز السكان فى المناطق حيث المياه مثل .............و.........و............ .21

 ....................الزيادة الطبيعية هى .................................. .22

 يقل الوفيات فى الوطن العربى بسبب ........................................ .23
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 يزداد السكان فى دول الخليج بسبب .....................و.................. .24

 من الدول العربية التى تشهد حروبا وصراعات ..................و.............. .25

 قتصادية لسكان الوطن العربى .........................من الخصائص اال .26

 من الخصائص التعليمية  لسكان الوطن العربى ......................... .27

 من الخصائص االجتماعية  لسكان الوطن العربى ..............و............ .28

 من دول الفائض السكانى وقلة الموارد .........و................... .29

 من دول الفائض فى الموارد  وقلة  السكان  ..............و....................... .30

 من حلول المشكلة السكانية فى مصر ..........و.................... .31

 ينقسم سكان الوطن العربى الى .............انماط طبقا لطريقة معيتشهم .32

 الزيادة الطبيعية للسكان هي................  - .33

 يرجع انخفاض معدل الوفيات إلى................. و................. .34

 من الدول المستقبلة للهجرة ......................... .35

 يتركز السكان في المناطق ذات المناخ ........... بينما يقل السكان في المناطق ذات  .36

 لمناخ ...................... ا

 ة في توزيع السكان ............و.................من األنشطة االقتصادية المؤثر .37

 من الدول العربية التي تعانى من البطالة .................و................. .38

 يعمل سكان القرى بحرفة.......أما سكان...............فيعملون في حرفة الصناعة  .39

 ...........من نتائج هجرة أهل الريف إلى المدن ظهور ................. .40

 من الدول العربية التي أنشأت مدن صناعية ................. و ................. .41

 وادى النيل والدلتا من المناطق ......... الكثافة  .42

 تعد هضبة ................  من  المناطق منخفضة الكثافة  .43

 تقوم مصر بعمل تعداد سكانى كل ............ سنوات  .44

 ترتقع بها الوفيات ............من الدول التى  .45
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 الكويت (  –لبنان  –يفضل سكان ....... سكن المرتفعات ) الصومال  -2

مرتفعة ــ متوسطة ــ وادي النيل ودلتاه بمصر من المناطق ..................الكثافة )  -3

 منخفضة ــ نادرة ( 

من العوامل الطبيعية المؤثرة في توزيع السكان في الوطن العربي ........) الزراعة ــ  -4

 الصناعة ــ موارد المياه ــ التعدين ( 

من العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان بالوطن العربي ........) التضاريس ـ  -5

 اخ ـ الصناعة (موارد المياه ــ المن

 –الصناعية  –تنخفض الكثافة السكانية في المناطق ..................) الزراعية  -6

 التعدينية (  –الرعوية 

 ( % 55ــ  % 45ــ  % 35يمثل الريفيون .......... % من سكان الوطن العربي)   -7

 ( المغرب  -مصر  -)السودان ............... بعض الدول ترتفع فيه نسبة الوفيات مثل -8

  ( % 77 -  %57  - %47زادت نسبة التحاق اإلناث بالتعليم االبتدائى إلى......)  -9

 ( الرعى -الزراعة  -الصناعة  -)الصيد ....سكان الحضر هم الذين يعملون بحرفة........ -10

 من العوامل البشرية التى تؤثر فى توزيع السكان............. -11

 ( موارد المياه -المواصالت  -التضاريس  -)المناخ 

 ...............من العوامل الطبيعية التى تؤثر على توزيع السكان -12

 )المواصالت –التربة  -الصناعة  -)الزراعة 

  (%65-%55-%45الوطن العربى ) يمثل سكان المدن أو الحضر .......... من سكان -13

 ال  .................جماعة تعيش فى تنقل وترح (1

 ................... .انتقال األفراد من دولة إلى دولة أخرى (2

 العالقة غير المتوازنة بين عدد السكان والموارد المتاحة................... (3

 عدد السكان بالنسبة للمساحة التى يعيشون عليها................... (4

 حى ينشا دون تخطيط................... (5

 ................... .زيادة السكانية الناتجة عن الهجرةال (6

 ................... .زيادة عدد السكان خالل فترة زمنية معينة (7

 ................... .الفرق بين نسبة المواليد ونسبة الوفيات (8

 ..........عدد السكان مقسوما على المساحة التي يعيشون عليها   (9
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           .الكثافة          مرتفعةمن المناطق  شطوط هضبة ال .1

           .الكثافة السكانية حيث تنتشر حرفة الرعى   ترتفع .2

                .الكثافة السكانية فى مناطق الصراعات والحروب    ترتفع .3

 السكان تؤثر فى توزيع التى  البشرية التضاريس وموارد المياه من العوامل .4

 التى تؤثر فى توزيع السكان البشريةاريس من العوامل تعتبر التض .5

           .القرىتقام األحياء العشوائية على أطراف  .6

            .الكثافة السكانية بمدينة القاهرة تنخفض .7

           .السكان بندرةالجهات الساحلية بوطننا العربى تتميز  .8

          .السكانقص السكانى تعانى من فائض فى الموارد ون الفائضدول  .9

            .هم الذين يعيشون فى القرى الحضرسكان  .10

         .بالتنقل والترحال الحضريتميز  .11

         .بالتزايد المستمر الريفيتميز سكان  .12

         .عدد السكان فوق المرتفعات يزيد .13

         .المؤثرة فى توزيع السكان  العوامل البشريةيعد المناخ من  .14

          .الزراعةسكان المدن فى  يعمل .15

          .السكان اإلقامة فى المناطق السهلية الخصبة يفضلال  .16

        . .ة ويهجرون المرتفعاتالسهلييفضل سكان اليمن المناطق  .17

         .يفضل سكان لبنان اإلقامة فى السهول .18

         .أكثر من نصف سكان الوطن العربى الريفيمثل نمط سكان  .19

         . .أنماط أربعةقسم سكان الوطن العربى حسب طريقة معيشتهم إلى ين .20

         .يهاجر معظم البدو الرحل اآلن للقرى والمدن القريبة .21

         .يهرب السكان من اإلقامة من مناطق التعدين بوطننا العربى .22

 المشكلة السكانية فى مصر والسعودية 

 السعودية  مصر 

  ها   اسباب
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  الحلول المقترحة  

 

 

 التزايد المستمر للسكان في الوطن العربي .1

 ارتفاع نسبة الوفيات في الصومال .2

 ارتفاع كثافة السكان في الوادي والدلتا بمصر .3

 ارتفاع الكثافة السكانية في مناطق التعدين .4

 تؤثر الصراعات والحروب في توزيع السكان .5

 ى الجبالتفضيل سكان اليمن سكن .6

 ارتفاع الكثافة السكانية في مناطق التعدين .7

 السعودية اختالف المشكلة السكانية في مصر عنها في  .8

 نسبة سكان المدن والحضر في الدول العربية في زيادة مستمرة .9

 ظهور األحياء العشوائية حول المدن الكبرى بالوطن العربي .10

 تناقص أعداد البدو في البالد العربية .11

 هاما فى توزيع السكان    للمناخ دورا .12

 تحسن االحوال الصحية للعرب -1

 االهتمام بالمراة فى الوطن العربى  -2

 اهتمام دول الوطن العربى بالتعليم  -3

 ظهور المدن البترولية  -4

 تزايد السكان بشكل ال يتناسب مع الموارد االقتصادية -5

 وجود الصراعات والحروب فى بعض الدول  -6

 التضاريس وتوزيع السكان (1

 المياه والتربة الخصبة  وتوزيع السكان  (2

 المناخ  وتوزيع السكان  (3

 االنشطة البشرية  وتوزيع السكان  (4

 النقل والمواصالت وتوزيع السكان (5

 الحروب  وتوزيع السكان (6
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 العشوائيات والهجرة الداخلية  (7

 معدل االعالة  والمواليد  (8

  سكان اليمن والمرتفعات (9

 حل مشكلة العشوائيات فى مصر  (1
 حل المشكلة السكانية فى الوطن العربى  (2
 وقف الهجرة من الريف للمدن  (3
 تخفيض الكثافة السكانية فى بعض المناطق  (4

 العوامل االتية الى الطبيعية والبشرية صنف 
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 ما ينزله اهلل على االنبياء عن طريق جبريل عليه السالم  الوحى 
 السير ليال من المسجد الحرام للمسجد االقصى    االسراء

 الصعود للسماء من المسجد االقصى  المعراج

 م  570العام الذى ولد فيه الرسول ) ص ( وهو عام  عام الفيل

  على دين سيدنا ابراهيم عليه السالم عبادة اهلل الحنيفية

 اهل مكة الذين هاجروا مع الرسول )ص ( المهاجرون 

 اهل يثرب الذين نصروا الرسول ) ص(  االنصار 

 حمالت وجهها الرسول ) ص ( ولم يحضرها  السرايا 

 معارك خاضها المسلمون بقيادة الرسول ) ص (  الغزوات 

 ر بم تفســـــــــــــــــــــ

  
  ليرشد الناس إلى عبادة اهلل الواحد 

 لينشر قيم العدل والمساواة والتسامح والرحمة بعد انتشار الظلم والفساد 

2-   
 النها كانت عبارة عن قبائل متفرقة 

 ؟  -3

   النها كانت ميدانًا للتنافس فى الشعر والخطابة

الن دخلت عليهم عبادة االصنام فأتخذت  - -4

 كل قبيلة منهم صنمًا تعبده 

 

  وجيشه حيث أرسل عليهم طيرا محملة بأحجار محرقة  الن اهلل حفظ بيته الحرام واهلك أبرهة

 ليكون محمودا فى االرض والسماء -؟  تسمية سيدنا محمد  ص بهذا االسم -6

 

 يكسبهم فصاحة اللسان وقوة البنيان ورجاحة العقل 

 

 يساعد عمه الن عمه كان فقيرا كثير العيال فرفض أن يكون عبئًا عليه ، وفضل أن
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 الن عرف عنه الطهارة ورجاحة العقل و الصدق  -  -9

 

 ظنوا أن الدعوة االسالمية ستهدد مصالحهم التجارية ومكانتهم بين  القبائل العربية -أ  

 كانت تخالف دين آبائهم واجدادهم    -ب 

 

 ملك الحبشة ) النجاشى ( ال يظلم عنده احد  -شدة ايذاء قريش للرسول واصحابه     ب -أ  

  
ة الرسول فى مكان اخر للدعوة غير مكة وذلك بعد وفاة عمه ابو طالب  وزوجته السيدة رغب (1

 ( ليدعو أهلها إلى اإلسالم ،ولكي يلتمس النصرة من قبيلة ثقيف2خديجة فى عام الحزن   

 

 لقادرين علي تنفيذ التخطيط اختيار ا -4توفيق اهلل وعنايته  برسوله    -3السرية التامة   -2التخطيط الجيد  -1

 

 مدرسة لتعليم مبادئ الدين اإلسالمي -3دار للعبادة     -2مقر الحكم      -1

 

 يحدد حقوق وواجبات كل فرد فى المدينة  –ليامن غدر اليهود 

 

 بدأ الرسول في إرسال الرسل للملوك والرؤساء يدعوهم إلي اإلسالم  -1

 بدأت مرحله نشر الدعوة عالميًا . -2

  الرسول صلى اهلل عليه وسلم اوامرالرماة خالفوا   ؟ الن   -17

وا عهدهم مع الرسول ) ؟ النهم خالف  -18

 ص ( وتحالفوا مع قبيلة بكر ضد خزاعة 

؟  اشاعة خبر مقتل  -19

 عثمان 

  لتدبير مؤامرة لقتل الرسول ) ص (  -20

  
 د اهلل من عن النصرالنهم تعلموا ان 

 ( ؟ هزيمة المسلمين فى احد   (1

 اصبحت يثرب مهيئة الستقبال الرسول صلى اهلل عليه وسلم؟    (2
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 –؟ شدة ايذائهم للمسلمين    (3

 البحث عن مكان جديد لنشر الدعوة   -سنوات  3مقاطهة قريش لبنو هاشم 

  بدا الرسول ص فى ارسال الرسل لللملوك واالمراء يدعوهم لالسالم ؟     (4

اكتشب ىعدة صفات مثل الصبر ؟   (5

  التواضع والشجاعة والرحمة والعطف

  
 ه بالهجرة الى الحبشة امر الرسول ) ص ( اصحاب -

 البحث عن مكان جديد لنشر الدعوة  -

  
 اجتمعوا فى دار الندوة لتدبير مؤامرة لقتل الرسول ) ص (  -

  
 سميت بالمدينة المنورة  -تاسيس دولة االسالم   -

  
 ) ص ( مكة بدون قتال  فتح الرسول -

  
 محاصرة الرسول ) ص ( لهم وامر باخراجهم من المدينة  -

  
معهم )مصعب بن عمير ( ليعلمهم  امور دينهم فكان اول  ) ص ( ارسل الرسول -

 سفير فى اإلسالم

 الغزوات السرايا :      - 

إلضعاف قوة قريش االقتصادية   - فها هد

ليكفوا كيدهم وعدائهم  وتحريضهم 

 لليهود على الرسول 

دفاعا عن اإلسالم وحمايته ونشر 

 مبادئه بين الناس

 اهم الشخصيات 

 تنسب اليه  الديانة الحنيفية 

 اشهر شعراء العرب قبل االسالم 

 حظيت بمكانة عالية  –زوجة الرسول  وام المسلمين 
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 حاول هدم الكعبة 

 مرضعة الرسول 

 جد الرسول/  كفله من سن السادسة وحتى الثامنة  

 ام الرسول توفيت وهو فى سن السادسة 

 رسول من سن الثامنة كفل ال

 غالم السيدة خديجة الذى سافر الى الشام مع الرسول 

 كان عالم باالنجيل بشر الرسول بالنبوة 

 اول من اسلم من الموالى / صاحب الرسول فى رحلة الطائف 

 عم الرسول سب الرسول بعد الجهر بالدعوة 

 ملك الحبشة / استقبل المسلمين 

 اول سفير فى االسالم 

 دليل الرسول فى الهجرة 

 بمتابعة أخبار المشركين

 قامت بإحضار الطعام اثناء الهجرة ، 

 ارعي األغنام حول الغار ليخفي أثارهم

  بدر  بئراشارعلى الرسول ان يعسكر عند 

 رجع بثلث  الجيش فى غزوة احد 

   وصعد على الجبل استغل نزول الرماة فى غزوة احد 

  اشارعلى الرسول بحفر خندق حول المدينة.

 فى صلح الحديبية مبعوث الرسل 

 انهى الوجود اليهودى من شبه الجزيرة العربية 

 نادى فى المسلمين يوم غزوة حنين بان النصر من عند اهلل 

 حسن معاملة االسرى -النصر من عند اهلل -االخد بمبدا الشورى 

 اطاعة اوامر القائد -االخد بمبدا الشورى

 االلتزام بالعهود والمواثيق  -االخد بمبدا الشورى
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اطاعة  -االلتزام بالعهود والمواثيق  -  -االخد بمبدا الشورى

 اوامر القائد

 االلتزام بالعهود والمواثيق -االخد بمبدا الشورى

 قوة االيمان  فى اهلل  –النصر من عند اهلل-مبدا الشورى االخد ب

 عدم الغرور  -النصر من عند اهلل-االخد بمبدا الشورى 

 قوة االيمان  فى اهلل  –النصر من عند اهلل-االخد بمبدا الشورى 

 

 وأد البنات )دفن البنات أحياء( -2األخذ بالثأر               -1

 لعب الميسر " القمار"               -4شرب الخمر             -3 

 

   -5 العفو عند المقدرة       -4الوفاء بالعهد      -3الكرم             -الشجاعة        -1

5) 
 برحلتى الشتاء الى اليمن والصيف الى الشام  

 

  الرحمة والعطف -الشجاعة د -ج   التواضع -ب-الصبر   -أ
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 التعايش مع االخر  -3المؤاخاة    -2بناء المسجد   (1
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 حيث اشار سلمان الفارسى على الرسول ) ص ( بحفر خندق حول المدينة  -
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  ........رحلته إلى الشام غالم السيدة خديجة الذى شارك الرسول ص  فى .12
 ..... .مرضعة بنى سعد التى عاش معها الرسول ص  أربع سنوات فى صغره .13
 ....... .المهاجرين واألنصار المساواة التى قام بها الرسول ص  بين .14
 ........... حلة كانت معجزة من المعجزات التي جاء ذكرها في القرآن الكريمر .15
 .... مكان اجتمع فيه المشركين لتدبير مؤامرة ضد الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم(  .16
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 ............... كانت أخر غزوات الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم(  .21

 
 ( دولة الروم إحتلت بعض البالد العربية مثل ....... ) مصر ــ العراق ــ اليمن  (1

 ن ــ فلسطين (دولة الفرس إحتلت بعض البالد العربية مثل ........) بالد الشام ــ  اليم (2

 من ممالك شمال شبه الجزيرة العربية ......... ) يثرب ــ الحيرة ــ سبأ ( (3

        ــ الحنيفية (                                                                                              المسيحيةديانة ابراهيم عليه السالم عرفت بـ ........ ) اليهودية ــ  (4

كان النظام ...............هو النظام السياسي السائد في شبة الجزيرة العربية                      (5

 ) الملكي ــ الجمهوري ــ القبلي ــ الطبقي (

 ( 577ــ  575ــ  573ــ  570ولد الرسول عام ..................... م  )  (6

 ة..... سنوات ) ثالث ــ أربع ــ ست (أقام محمد) صلى اهلل عليه وسلم( في بيت حليم (7

 خرج الرسول بجيش إلى .........لقتال هوازن وثقيف ) تبوك ــ حنين ــ خيبر ( (8

 ( حدثت غزوة تبوك لقتال ....... ) الفرس ــ الروم ــ قريش ــ اليهود 
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قريش  –هـ  ) هوازن وثقيف 8ة حنين تصر المسلمون على قبيلتى .........فى غزوان (10

 قريش وثقيف ( –وبكر 

 (الثالث  –الثانى  –سالم) األول بناء المسجد هو الركن ........من أركان بناء دولة اإل (11

على بن  –أثناء الهجرة إلى يثرب) عمر بن الخطاب  ص نام ....... فى فراش الرسول  (12

 زيد بن حارثة ( –الب أبى ط

 (15-14-13-12تمت بيعة العقبة الثانية فى العام ...............من البعثة  )  (13

 أبو لهب ( – –أبو طالب   -حاول ....... هدم الكعبة لكن اهلل حفظ بيت ) أبرهة  (14

 ( 5-4-3-2حدثت غزوة بدر عام ...................هـ                 )  (15

 اليهود ( –المشركين  -الروم –ال................... ) الفرس حدثت غزوة تبوك لقت (16

 –وصاحبه ..............فى غار ثور أثناء الهجرة) عمر بن الخطاب  ص اختبأ الرسول  (17

 أبو بكر الصديق( –عثمان بن عفان 

تغير اسم مدينة ............... إلى المدينة المنورة بعد دخول اإلسالم إليها ) الطائف  (18

 مأرب( –يثرب  –ة مك –

  من شبة الجزيرة العربية   كثيرةانتشرت اليهودية والمسيحية في أجزاء  (1

 هو النظام السائد في شبة جزيرة العرب   الجمهورىكان النظام  (2

 ص ( والدة الرسول )  بعدتوفى والد الرسول عبد اهلل بن عبد المطلب  (3

     بالتجارة في صباه  اشتغل الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( (4

  بالدعوة اإلسالمية   المرحبينكانت قبيلة قريش من أشد  (5

    من البعثة  11فى العام هجرة المسلمين إلى يثرب كانت  (6

   عمر بن الخطاباصطحب الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( في هجرته إلى يثرب  (7

  دور المسجد في اإلسالم على العبادة   اقتصر (8

  هـ  3عام  بدركانت غزوة  (9

 لمخالفة الرماة لقلة عددهم   بدرانهزم المسلمون يوم  (10

   بدرتخلص الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( من يهود بنى قريظة بعد غزوة  (11

  عالمية الدعوةاول مراحل الدعوة كانت  (12

 فحدثت بيعة الرضوان  عمراشيع مقتل  (13

  هــ  9قبل  للفرسكانت مدينة تبوك خاضعة  (14
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 شبة جزيرة العرب  جنوبرة من أشهر ممالك تعتبر مملكة الحي (15

 بعام الحزنحاول أبرهة هدم الكعبة في العام المعروف  (16

 عمه أبو لهببعد وفاة عبد المطلب كفل الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم(  (17

 حتى بلغ األربعين  في غار ثورظل الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( يتعبد  (18

 اليمن لى أصحابه بالهجرة إلىأشار الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( ع (19

 فى العام الثالث عشر من البعثة األولى كانت بيعة العقبة (20

 هجرية 10توفى الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( عام  (21

 بالد عربية مثل اليمن  الروماحتلت  (22

 ابوحنيفة  اول مدرسة فى االسالم هى دار (23

 المؤاخاة  اول اعمال الرسول )ص ( فى المدينة هى (24

 تنسب اليه الديانة الحنيفية نبى  (1

 نبى تنسب اليه الديانة اليهودية  (2

 نبي تنسب اليه الديانة المسيحية  (3

 نبى ينسب اليه االسالم  (4

 اشهر الشعراء العرب قبل االسالم  (5

  8كفل الرسول ) ص (  قبل سن ال (6

 كفل الرسول ) ص ( بعد وفاة جده  (7

 طفولته تولت تربية الرسول ) ص ( فى  (8

 غالم السيدة خديجة  (9

 حاول هدم الكعبة (10

 بعد موت أمه السيدة أمنه بنت وهب ص (تولى تربية الرسول )  (11
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 الرسول ) ص (كان عالما باالنجيل طمان  (13

 نزل على الرسول ) ص ( بالوحى  (14

 لدعوة سب الرسول ) ص ( بعد الجهر با (15

 ملك الحبشة استقبل المسلمين  (16

 الرسول ) ص ( من البعثة وكان من اكثر المساندين ل 10توفى عام  (17
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 اول سفير  فى االسالم  (18

  دليل الطريق الذى استأجره الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم(  (19

 الرسول ) ص ( قامت باحضار الطعام ل (20

 قام بتتبع اخبار المشركين  (21

 غار قام برعى االغنام حول ال (22

 أشار على الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( أن يعسكر المسلمين عند بئر بدر  (23

 رجع بثلث جيش المسلمين فى غزوة احد  (24

 أشار على الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( بحفر الخندق   (25

 قام بإجالء اليهود نهائيا من شبة جزيرة العرب (26

 استغل تراجع الرماة يوم احد  (27

 رسول ) ص ( فى رحلة االسراء اللقب بالصديق النه صدق  (28

 مبعوث الرسول ) ص ( لقريش قبل صلح الحديبية  (29

 حامل راية المسلمين يوم خيبر  (30

 أهمية األسواق عند العرب في شبه جزيرة العرب -1

 محاولة أبرهة هدم الكعبة -2

 إرسال قريش أبنائها ليتربوا في البادية -3

 وسلم( باسم محمدتسمية الرسول ) صلى اهلل عليه  -4

 ذهاب الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( إلى غار حراء -5

 هجرة أصحاب الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( إلى الحبشة -6

 أهمية العام الثالث عشر من البعثة -7

 هجرة المسلمين من مكة إلى يثرب -8

 انتصار المسلمين في غزوة بدر رغم قلة عددهم -9

 غزوة أحدهزيمة المسلمين في  -10

 انتصار المسلمين في غزوة الخندق -11

 حدوث بيعة الرضوان -13

 توجه الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( بجيشه لفتح مكة -14

 قيام الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( بغزوة تبوك  -15
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 تمتع الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( بصفتي األمانة والصدق -1

 اشتداد إيذاء المشركين للمسلمين في بداية الدعوة -2

 هجرة الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( إلى يثرب -3

 بناء الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( للمسجد -4

 مخالفة الرماة أوامر الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم(  في غزوة احد -5

 هـ2غزوة بدر  -6

 هــ7غزوة خيبر  -7

 ( في العام الثامن من الهجرةصالرسول )  نقض قريش عهدها مع -8

 هــ8غزوة حنين  -9

 هــ9غزوة تبوك  -10

 ) أ ( صلح الحديبية ـــ غزوة خيبر ــ عام الفيل ـــ غزوة أحد ـــ بيعة العقبة األولى

 رنين ـــ غزوة بدح )ب( غزوة تبوك ــ فتح مكة ــ بيعة العقبة الثانية ــ غزوة

 بيعة الرضوان(  ـــ غزوة الخندق  ــصغزوة بدرـ  وفاة الرسول )  )ج( غزوة حنين ـ

 غزوة تبوك  -فتح مكة   –وفاة الرسول ص  –)د ( بيعة الرضوان 

 رحلة الطائف  –بدايةمرحلة الجهر بالدعوة  –صلح الحديبية  –)هـ (  اسالم ابو بكر 

 مرحلة عالمية  الدعوة  –غزوة الخندق  –الرسول ص  ميالد –) و ( رحلة الشام 

 عادات قريش قبل االسالم  .1

 تصرف الرسول ص مع اهل مكة يوم فتح مكة  .2

 تصرف الرسول ص مع يهود خيبر .3

 تصرف السيدة خديجة مع نزول الوحى على الرسول ص   .4

 استماع الرسول ص لراى الصحابة فى الغزوات  .5

 غزوة بدر  -1

 غزوة احد  -2

 غزوة الخندق  -3

 المؤاخاة بين المهاجرين واالنصار  -4
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 بناء المسجد فى االسالم  -5

 غزوة تبوك  -6

 حنين غزوة  -7

 صلح الحديبية  -8

 الرسول ) ص ( بعدة مراحل مرت دعوة  -1

 كان من صفات الرسول ) ص ( العفو  -2

 دائما  كان الرسول ) ص ( يستشير اصحابه -3

 عارضت قريش دعوة الرسول ) ص (  -4

 اهمية المسجد فى االسالم  -5

 النصر من عند اهلل وليس بكثرة العدد  -6

 الرسول ) ص ( بمجموعة من المراحل ..... ( فى ضور العبارة ) مرت دعوة 

 ما هى مراحل دعوة الرسول ) ص (  -1

 اسباب هجرة الرسول ) ص ( الى يثرب  -2

 عتى العقبة االولى والثانية قارن بين بي -3

 ما العالقة بين  -4

 يهود بنو قريظة وغزوة الخندق  -

 صلح الحديبية وفتح مكة  -

 من القائل  -5

 ) واهلل اليخزيك اهلل ابدا ..... ( -1

 )هذا الناموس الذى نزل على موسى ...... ( -2

 )تبا لك سائر اليوم ..........( -3

 ان قال هذا فقد صدق  ..... -4

 واحبك الى ......ما اطيبك من بلد -5
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 مجموعة من السفن مجهزة لصد المعتدين من جهة البحر  االسطول

 هم جنود يعتمد عليهم الخليفة فى حفظ االمن والنظام  الشرطة

 كلمة فارسية معناها السجل أو الدفتر الديوان

 فة فى المسجدمبايعة عامة المسلمين البوبكر بالخال البيعة العامة    

 مبايعة المهاجرين و االنصار البوبكر بالخالفة فى سقيفة بنى ساعده  البيعة الخاصة

 نظام اتبعه المسلمين فى اختيار الخلفاء الراشدين يقوم على الترشيح واالنتخاب الشورى

 هم قبائل عربية ارتدت عن االسالم بعد وفاة الرسول مرتدون
 النبوة مثل مسيلمة الكذاب هم الذين ادعوا المتنبئون

 فئة من جيش على رفضت التحكيم وخرجت عليه                           الخوارج

الرسول ) ص ( ويقوم على شكل من اشكال الحكم اقره المسلمون بعد وفاة  الخالفة 

 اختيار من يتولى امور المسلمين فى الدين والدنيا نيابة عن الرسول ) ص (

 -بم تفسر :
 أطلق على ابوبكر وعمر وعثمان وعلى اسم الخلفاء الراشدين  .1

 الخلفاء : ألنهم جاءوا بعد الرسول وتولوا المسلمين في  دينهم ودنياهم  -

 الراشدون :ألنهم ساروا علي نهج الرسول واهتدوا بهديه  واستكملوا مسيرته في بناء الدولة  -

 لاجتماع األنصار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسو .2

 الختيار خليفة للمسلمين حفاظًا على كيان الدولة االسالمية -

 واجهت الدولة االسالمية كبيرا بعد وفاة الرسول ) ص ( .3

 بسب ظهور خطر المرتدين والمتنبئين  

 ؟ للمسلمينأختيار ابوبكر الصديق خليفة  .4

الرسول ) ص ( فى صاحب  – أكبر الصحابة سنًا .  اول من اسلم من الرجال -

 شارك فى كل الغزوات  -الهجرة  

 الن اهلل فرق به بين الحق والباطل لقب عمر بن الخطاب بالفاروق    .5

 قيام ابو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم  .6

  بسبب استشهاد الكثير من حفظة القرآن أثناء حرب المرتدين  -

 . جيوشلتكون تجمعًا للمسلمين وال -أمر عمر قادة الفتوحات اإلسالمية بإنشاء مدن جديدة .7

 انتهت دولة الفرس نهائيا -تسمية معركة نهاوند باسم فتح الفتوح .8
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  تامين فتوحات الشام  -للمسلمين قوة وعونًا  رغبة عمرو بن العاص في فتح مصر ؟  .9

 تردد عمربن الخطاب في فتح مصر في البداية؟ .10

 بسبب انشغال جيوش المسلمين في مطاردة جيوش الفرس والروم  -

 بلقب ذو النورين   سمي عثمان بن عفان .11

 لزواجه من اثنتين من بنات الرسول وهما رقية ولما توفيت تزوج أم كلثوم  -

   -شارك عثمان بن عفان في كل الغزوات ما عدا بدر ؟ .12

 لمرض زوجته فجلس لجوارها بإذن النبي 

 أمر عثمان ) زيد بن ثابت ( بكتابة القرآن في مصحف واحد وبلغة واحدة ؟ .13

 فى كل قبائل العرب والبالد المفتوحة  حتى تتوحد القراءة -

  لصد هجمات الروم علي سواحل مصر والشام -؟إنشاء عثمان بن عفان أسطوال إسالميا بحريا .14

قاد معاوية المسلمين لفتحها إليقاف هجمات الروم علي سواحل  - فتح جزيرة قبرص .15

 مصر والشام 

 حدوث الفتنة فى اواخر عهد عثمان بن عفان ومقتله  .16

a. نضم إليه بعض المنافقين ووجهوا االتهامات وا) عبد اهلل بن سبأ ( التى اشعلها الفتنة

 الباطلة لعثمان وطلبوا عزله لكن عثمان رفض

 قيام على بن ابى طالب بتنظيم الشرطة ؟ .17

a.  مالحقة الجناه والمفسدين والخارجين على القانون  -2الحفاظ على امن وسالمة المواطنين 

 ليسهل عليه االنتقال بين المدن االسالمية الجديدة ؟   المدينة للكوفة نقل على مقر الخالفة من .18

 قبول على بن ابى طالب للتحكيم  ؟ ظهور فئة الخوارج .19

 الرسول ) ص ( على اهل المدينة ؟ استخلفه شارك على فى كل الغزوات عدا تبوك .20

 وفاة الرسول ) ص ( دون ان يعين خليفة  (1

 المسلمين فى السقيفة الختيار خليفة ل الرسول ) ص (اجتمع  -

 في سقيفة بني ساعدةين اجتماع المسلم (2

 بايعوا أبو بكر خليفة للمسلمين ) البيعة الخاصة (

 ارسال ابو بكر الجيوش لمحاربة المرتدين والمتنبئين (3

 نجحت الجيوش في مهمتها وعادت القبائل المرتدة لإلسالم . -

  جمع القران الكريم حفظة القرأن فى حروب الردة؟ استشهاد عدد كبير من (4

 جالء الرومان عن مصر واصبحت مصر والية اسالميةهـ ؟  21فتح مصر  (5

تم تحمیل المراجعة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة
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 انشاء اول اسطول اسالمى  (6

صد هجمات الروم على  -2ادى ذلك الى تأمين حدود الدولة االسالمية برًا وبحرًا  -1

 ذات الصوارى  االنتصار على الروم فى معركة -3سواحل مصر والشام 

 الفتوحات فى عهد عثمان بن عفان   (7

 وصلت الفتوحات شماال الرمينيه وجنوبا للنوبة وغربا الفريقية  -

 عم الخير البالد االسالمية -

 وانتهاء عصر الخالفاء الراشدين مقتل عثمان وعلى الفنتة فى عهد عثمان  ؟  (8

 الفتوحات االسالمية 

 خالد بن الوليد  العراق 

 يدة بن الجراح ابوعب حمص 

 يزيد بن ابى سفيان  دمشق 

 شرحبيل بن حسنة  االردن 

 عمرو بن العاص  هـ 21هـ  ومصر 15بيت المقدس 

 سعد بن ابى وقاص  هـ21المدائن  

 حبيب بن مسيلمة  هـ 25ارمينيا 

 معاوية بن ابى سفيان  هـ 28قبرص 

  عبداهلل بن ابى السرح هـ 31 والنوبة  هـ 28 افريقيا

 المعارك 

 النتائج  االطراف  المعركة 

خالد بن الوليد ضد  هـ 13اليرموك 

 الروم 

 انتصار المسلمون وهزيمة الروم 

 غادر قيصر الروم بالد الشام 

سعد بن ابى وقاص  هـ 15القادسية 

 ضدالفرس ) رستم ( 

 انتصر المسلومن وهزيمة الفرس

 وقتل قائدهم رستم 

 دخل المسلمون المدائن 

النعمان بن مقرن ضد  هـ 21نهاوند 

 الفرس 

انتصر المسلمون وتم القضاء نهائيا على 

 الفرس 

 انتصر المسلمون عبداهلل بن ابى السرح  هـ 34ذات الصوارى 
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 تدمير اسطول الروم  ضد اسطول الروم 

 قتل من الروم االالف 

 اعمال الخلفاء 

 

 ولد أبو بكر بعد مولد الرسول بنحو ............سنة (1

 كان أبو بكر يعمل بـ   .................. قبل دخوله في اإلسالم (2

 اتخذ الخليفة أبو بكر موقفا حازما من................. (3

 ان .................. قائد جيوش الشام فى عهد ابو بكر ك (4

 ركان .................. قائد جيوش العراق  فى عهد ابو بك (5
 ................ على ابو بكر بجمع القران شار ا (6
 ابو بكر .............. بجمع القران الكريم كلف  (7
 اعمال ابو بكر كانت ...............اول  (8
 توفى أبو بكر وكان عمره ...............عام (9

 جيش اسامة بن زيد لقتال .............خرج  (10
 خطيب فى االسالم هو ...........اول  (11
 البعية العامة فى ............ والخاصة فى .............تمت  (12
 اتخذ أبو بكر موقفا حازما من ................... (13
 فق ........و.......... على مبايعة أبى بكر الصديق بالخالفة فى سقيفة......ات (14
 أسلم عمر بن الخطاب فى السنة ................من البعثة (15
 .........ثاني الخلفاء الراشدينيعتبر ..... (16
 لقب عمر بن الخطاب بــ........................... (17
 الديوان كلمة فارسية بمعنى ..................  (18
 اتخذ الخليفة .................من هجرة الرسول مناسبة لبداية .................. (19

على بن ابى طالب 

نقل مقر الخالفة من •
المدينة للكوفة 

تنظيم الشرطة •

عثمان بن عفان 

كتابة القران فى  •
مصحف واحد بلغة 

قريش  

انشاء االسطول •
االسالمى 

نشر االسالم •

عمر بن الخطاب 

انشاء الدواوين •

انشاء نظام الحسبة •

بدء التقويم الهجرى•

انشاء المدن •
االسالمية 

نشر االسالم خارج  •
شبه الجزيرة  

ابى بكر الصديق 

ارسال جيش اسامة •

محاربة المرتدين •

جمع القران الكريم•

نشر االسالم خارج  •
ة  شبه الجزيرة العربي
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 مدة .............سنوات خالفة ابوبكر استمرت  (20
 مدة .............سنوات  مرعخالفة استمرت  (21
 مدة .............سنوات  ثمانعخالفة استمرت  (22
 مدة .............سنوات  لىعخالفة استمرت  (23
 تم فتح مصر عام ........................على يد ..................... (24
 كلمة فارسية بمعنى........ ومن أمثلتها ديوان ......و.......... الديوان (25
وفى مصر فى العراق .......و.....  المدن الجديدة التى انشاها عمر بني الخطاب ن م (26

............... 
دارت معركة القادسية بقيادة القائد المسلم .................في عهد الخليفة  (27

................ 

 الفرس هى ............عاصمة  (28

 هـ....... ةفى القادسيقائد الفرس ........... قتل  (1
 اتخذ الخليفة ........... من هجرة الرسول ص  مناسبة لبداية ........... (2
 فتح الفتوح معركة ................ تسمى  (3
 المسلمين فى نهاوند هو ..........ائد ق (4
 .هـ .……… انتصر خالد بن الوليد فى معركة اليرموك على الروم عام (5
 ينتظر االمدادات ة شهر ظل عمرو بن العاص لمدظل  (6
 .............. عاصمة مصر اثناء حكم الرومانكانت  (7
 ............... بقتل عمر بن الخطاب قام  (8
 ....على يد تم فتح بيت المقدس عام ...........بينما تم فتح مصر عام............ (9
 ...........عثمان بن عفان عام .....ولد  (10
 .........أطلق على عثمان بن عفان  (11
 عثمان بن عفان ب......و.............اتصف  (12
 اعمال عثمان بن عفان هى ...................عظم ا (13
 أنشأ ...................أول أسطول بحرى إسالمى (14
 ............. والى الشام فى عهد عثمان كان  (15
 فى عهد عثمان  صرم............. والى كان  (16
 .................... باستشهاد على بن أبى طالب انتهى عصر (17
 تم فتح أرمينية على يد ............بينما تم فتح أفريقية ...................... (18
 هـ 34.عام لرومانى فى معركة ............انتصر األسطول اإلسالمى على األسطول ا (19
 تم فتح قبرص فى عهد الخليفة ...............عام ................ (20
  ارات الروم ..... لوقف غأمر الخليفة عثمان بن عفان بفتح جزيرة ..... (21

 د ..........فتح ارمينيه على يتم  (22

 فتح قبرص على يد ..........تم  (23

 فتح افريقية والنوبة على يد ..........تم  (24

تم تحمیل المراجعة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة



  مراجعة االوائل  فـــــــــــــى الدراسات االجتماعية     

 

 ............. الفتنة فى عهد عثمانقاد  (25

 على بن ابى طالب بعد عام الفيل ب .........سنة ولد  (26

 على فى سن ...........اسلم  (27

 هو ........ مفدائى فى االسال اول (28

 عثمان جميع الغزوات عدا .............حضر  (29

 على  جميع الغزوات عدا .........حضر  (30

 راية المسلمين فى خيبر ...........صاحب  (31

 راى ............. استشارى فى اختيارالخليفة الثالثكان  (32

 .........إلى  ............مقر الخالفة من  لىعنقل الخليفة  (33

 ....... للحفاظ على أمن وسالمة المواطنينقام الخليفة على بن أبى طالب بتنظيم ...... (34

 ..................  ........ على يداستشهد الخليفة على بن أبى طالب عام  (35

 
  .أحد الخوارج قام بقتل سيدنا على بن أبى طالب (1
  .اسم أطلق على معركة نهاوند نتيجة انتهاء دولة الفرس (2
  .مبايعه الصحابة ألبى بكر الصديق فى سقيفة بنى ساعده (3
  .بعض األشخاص الذين خرجوا على اإلسالم وادعوا النبوة (4
 يم اتخذه عمر بن الخطاب يبدأ من هجرة الرسول ص  إلى يثربتقو (5
 ديوان خاص بتسجيل أسماء ورواتب الجنود (6
  .رجل من الفرس قام بقتل الخليفة عمر بن الخطاب وهو يصلى (7
  .زعيم المنافقين الذى قاد الفتنة بين المسلمين فى عهد عثمان (8
 غزوة لم يشارك فيها عثمان بن عفان (9
 ا على بن أبى طالبغزوة لم يشارك فيه (10
 جماعة من جيش على بن ابى طالب رفضوا قبول التحكيم (11
  .الخالفة العاصمة الجديدة التى نقل إليها على بن أبى طالب مقر (12
 فئة من جيش على بن أبى طالب رفضت التحكيم وحاربته لقتله (13

 ( 16 -14 -12 -10م عثمان بن عفان لمدة ............سنة                ) استمر حك .1

 ( 12-11-10.5-10استمرت خالفة عمر بن الخطاب لمدة ......سنوات         )  .2

عثمان  –على بن أبى طالب –أشار ........على أبو بكر بضرورة جمع القرآن )عمربن الخطاب .3

 بن عفان(

 المهاجرين ( –الخوارج  –.......) المرتدين التحكيم....أطلق على الفئة التى رفضت  .4
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أعطى الخليفة ..........مثاال للتسامح  الدينى عندما كتب أمانا ألهل بيت المقدس  ) أبو  .5

 على( –عثمان  –عمر  –بكر 

خالد بن  –انتصر..................على الفرس فى معركة نهاوند) سعد بن أبى وقاص  .6

 النعمان بن مقرن( ––الوليد 

 اليرموك ( –بيت المقدس  –القادسية هـ  ) 13..انتصر المسلمون على الروم فى معركة ..... .7

 ( هـ21-16-15-13)   انتصر المسلمون فى معركة القادسية عام ..... .......  .8

 شيراز ( –طهران  -البصرة  - المدائن ) … تتبع جيش المسلمين الفرس ودخلوا عاصمتهم .9

معاوية بن   -بن أبى طالب  على )…… تزعم الفريق الذى طالب بالقصاص من قتلة عثمان .10

 (  أبى سفيان

عبد  ––ستم ر –تم طعن عمر بن الخطاب وهو يصلى الفجر على يد...) أبو لؤلؤة المجوسى  .11

 الرحمن بن ملجم (

 - -إنشاء الدواوين  –تم فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب........) القضاء على المرتدين  .12

 جمع القرآن (

 (  24-23-22-21نال عمر بن الخطاب الشهادة فى عام ......... هـ                  )  .13

عبد  –عبد الرحمن بن ملجم  -سبأ قتل الخليفة على بن أبى طالب ) عبد اهلل بنبقام  ...... .14

 (اهلل بن سلول 

عبد اهلل بن –نشبت الفتنة فى نهاية عهد عثمان على يد رجل يدعى..... ) عبد اهلل بن سبأ  .15

 ( –أبى السرح 

 األردن ( –القدس  –دمشق  –اتجه القائد شرحبيل بن حسنة لفتح .............. ) حمص  .16

أبو  -عمرو بن العاص  -بى بكر) شرحبيل بن حسنة اتجه جيش..... لفتح فلسطين فى عهد أ .17

 عبيدة بن الجراح (

اجتمع األنصار في مكان يعرف بـ ......................  إلختيار خليفة للمسلمين    )    .18

 دار الندوة ــ دار األرقم بن أبى األرقم ــ سقيفة بنو ساعدة ــ ساحة المدينة (

أشار ...................... على الخليفة أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم) عمر بن    .19

 الخطاب ــ عثمان بن عفان ــ على بن أبى طالب ــ زيد بن ثابت (

تم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب.........................) القضاء على المرتدين ــ    .20

 ن ــ اجتماع السقيفة ــ جمع القرآن الكريم (إنشاء الدواوي

تم تحمیل المراجعة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة
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كانت معركة اليرموك بقيادة .........   ) سعد بن أبى وقاص ــ خالد بن الوليد ـ أبو    .21

 عمرو بن العاص ( عبيدة بن الجراح ــ

......) األحباش ـ الفرس ..الحملة التي أرسلها أبو بكر الصديق إلى الشام كانت لقتال ... .22

 الروم ( ـ 

 شر سنوات ونصف (ست سنوات ـ ع) أربع سنوات ـ   ..استمرت خالفة عمر بن الخطاب . .23

.....) إلى ............. ) صلى اهلل عليه وسلم( يبدأ التقويم الهجري بهجرة الرسول   .24

 يثرب ـ الطائف ـ جدة ـ الحبشة (

 هـ ( 17هـ ـ  16هـ ـ  15هـ ـ  13حدثت معركة القادسية عام ................... )   .25

ك بقيادة ................) عمر بن العاص ـ شرحبيل كان نصر المسلمين في موقعة اليرمو  .26

 بن حسنة ـ سعد بن أبى وقاص ـ خالد بن الوليد ( 

 سنوات ( 10سنوات ـ  5سنوات ـ  4)   استمرت خالفة على بن أبى طالب لمدة ..... .27

√ 
 ي ساعدة بالبيعة العامة  )        (سميت بيعة األنصار والمهاجرين في سقيفة بن -1

 )        (  كلف ابو بكر الصديق زيد بن ثابت بجمع القران الكريم    -2

 )        (  نجح الخليفة عمر بن الخطاب في القضاء على المرتدين    -3

 )        (  ترتب على حرب المرتدين موت كثيرا من حفظة القران   -4

 )        (  جيوش المسلمين في معركة اليرموك  قاد خالد بن الوليد  -5

 )        (   وافق عمر بن الخطاب على فتح مصر بدون تردد   -6

 )        (  ولد عثمان بن عفان في السنة الخامسة بعد عام الحزن    -7

 )        (  سب مرضه   لم يشارك عثمان بن عفان في غزوة بدر ب -8

 )        ( تم بناء أول أسطول اسالمى في عهد ثاني الخلفاء الراشدين   -9

 فتح عبد اهلل بن أبى السرح إفريقية في عهد عمر بن الخطاب   )        ( -10

 )        (     هـ   34الصواري عام  كانت موقعة ذات -11

 )        ( سعى على بن أبى طالب ليتولى الخالفة بعد عثمان بن عفان   -12

 )        (   نجح التحكيم في إنهاء الخالف بين على ومعاوية    -13

  
   اتخذ موقفا حازما من المرتدين -1

 أشار على أبى بكر الصديق بجمع القرآن  -2
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     كلف بجمع القرآن الكريم -3

 قاد الجيش االسالمى للعراق  -4

 قاد الجيش االسالمى لحمص    -5

 قاد الجيش االسالمى لدمشق   -6

 قاد الجيش االسالمى االردن  -7

 قاد الجيش االسالمى للقدس  -8

 اول خطيب فى االسالم  -9

 الرسول صلجيش الذى ارسله ابو بكر لقتال الروم تنفيذا الوامر قائد ا -10

 قاد الجيش االسالمى للعراق  -11

 قائد جيوش الشام  -12

 لقب بالفاروق  -13

 قاد المسلمين في موقعة القادسية     -14

 قاد المسلمين في موقعة نهاوند      -15

 قائد جيش المسلمين في معركة اليرموك -16

 هـ    21فتح مصرعام  -17

      ادخل التقويم الهجرى  -18

 قائد جيش الفرس في القادسية -19

 اخر الخلفاء الراشدون  -20

 أنشأ الدواوين ونظام الحسبة -21

 لقب بذي النورين  -22

 قام بفتح ارمينيه  -23

 انتصر فى معركة ذات الصوارى  -24

 قام بفتح قبرص  -25

 قام بفتح افريقية والنوبة  -26

 والى الشام فى عهد معاوية  -27

 والى مصر فى عهد عثمان  -28

 ثالث الخلفاء الراشدين   -29

 ام في فراش الرسول أثناء الهجرة  ن -30
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 قتل الخليفة على بن أبى طالب     -31

 اتخذ من الكوفة مقرا للخالفة اإلسالمية  -32

 تزعم الفتنة فى عهد عثمان بن عفان  -33

 قام بقتل عمر بن الخطاب  -34

 انشىء الشرطة االسالمية  -35

 انشئ االسطول االسالمى  -36

 

 نظام اتبعه المسلمين في اختيار الخلفاء الراشدين يقوم على الترشيح أو االنتخاب -1

 ص(مكان اجتمع فيه األنصار والمهاجرين الختيار خليفة بعد وفاة الرسول )  -2

 لقب لقب به عمر بن الخطاب -3

 كلمة فارسية معناها السجل أو الدفتر -4

 هـ 21ام معركة انتصر فيها المسلمون على الفرس ع -5

 عاصمة الفرس التى فتحها المسلمين -6

 لقب لقب به عثمان بن عفان -7

 مجموعة كبيرة من السفن التي تستخدم في الحروب أو فى التجارة  -8 
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 امتحان نهاية الفصل الدراسى االول فى مادة الدراسات األجتماعية

 اوال الجغرافيا

 السؤال االول : ) أ ( امامك خريطة للعالم وضح مدلول االرقام 

 جبال ................... (1

 هضبة  ................... (2

 المحيط ................... (3

 البحر.................. (4

 مضيق  ................ (5

 اقليم مناخى  ............ (6

 -بين القوسين :  )ب ( اختر االجابة الصحيحة مما

 اطلس (  –عمان  –البحر االحمر  –يقع نهر الليطانى وسط مرتفعات .......) الشام   (1

 الصحراوى( –االستوائى  –المدارى  –تنتمى مدينة نواكشوط لالقليم ..........) البحر المتوسط  (2

 القطبى الشمالى ( –الهادى  –االطلنطى  –تقع دولة جزر القمر فى المحيط ............) الهندى  (3

 البحرين (  –فلسطين  –قطر  -تقل نسبة الوفيات فى  الدول االتية ما عدا دولة ........)  الكويت (4

 السؤال الثانى ) أ ( اكتب كلمة ) صواب (  امام العبارة الصحيحة وكلمة ) خطا (  امام العبارة الخطأ :

 )     (      تمتد هضبة نجد وسط ليبيا   (1

 )     (   يم الصحرواوى  تنمو حشائش االستبس جنوب االقل (2

 )     (   تنخفض الكثافة السكانية فى المناطق الرعوية  (3

 )     (   يمثل سكان الريف غالبية سكان الوطن العربى  (4

 ) ب ( صنف الظواهر الطبيعية االتية 

 زاجروس    4     الشطوط    3    شبيلى    2    السافانا  (1

 ) ج( ما العالقة بين 

  الموارد االقتصادية والمشكلة السكانية 

  -السؤال الثالث : ) أ ( اكمل العبارات االتية :

 يستخرج الصمغ العربى من اشجار ........................  (1

 من الخصائص االجتماعية لسكان الوطن العربى ..................... (2

 تشرف دولتى اليمن و.............. على مضيق باب المندب  (3

 تمتد جبال ........................ على الساحل الشرقى للبحر المتوسط  (4

 ) ب ( بم تفسر : 

 لموقع الوطن العربى اهمية حضارية  .1

 ترتفع نسبة االعالة فى الوطن العربى  .2

 ) ج( ما مقترحاتك 

 حل مشكلة العشوائيات فى الوطن العربى  (1

 

 الورقة الثانية تابع االسئلة فى الورقة الثانية تابع االسئلة فى

تم تحمیل المراجعة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة



 ثانيا : التاريخ

 السؤال الرابع ) أ ( صوب ما تحته خط 

 بالد اليمن والعراق الروم احنلت دولة  .1

  ثالث سنواتمكث الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم ( فى بيت حليمة السعدية  .2

  عمر بن الخطابانشئت الشرطة فى عهد  .3

  ابو بكر الصديقتم فتح جزيرة قبرص فى عهد الخليفة  .4

 ) ب ( رتب االحداث التاريخية االتية من االقدم الى االحدث 

 بيعة الرضوان  -

 رحلة االسراء والمعراج  -

 الهجرة الى يثرب  -

 معركة ذات الصوارى  -

 موقعة القادسية  -

 غزوة الخندق  -

 السؤال الخامس ) أ ( لمن تنسب االعمال االتية  

 هـ 13انتصر على الروم فى موقعة  اليرموك  .1

 هـ 21الفرس فى معركة نهاوند انتصر على  .2

 هـ 3رجع بثلث جيش المسلمين فى غزوة احد  .3

 دليل الرسول) صلى اهلل عليه وسلم( فى الهجرة  .4

 ) ب ( ما المقصود بـ  

 الغزوة  .1

 الخوارج  .2

 )ج ( ما رايك فى 

 اعطاء عمر بن الخطاب الهل بيت المقدس امانا على انفسهم  .1

 اوامر الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( تصرف بعض الرماة فى غزوة احد ومخالفة .2

 السؤال السادس : ) أ ( ما الدروس المستفادة من : 

 نجاح خطة الهجرة للرسول ) صلى اهلل عليه وسلم(    .1

 انتصار المسلمين فى غزوة بدر رغم قلة عددهم  .2

))  بذل الرسول) صلى اهلل عليه وسلم( الجهد والتعب من اجل ارساء قواعد الدولة االسالمية  ) ب (

 الجديدة ومن بعده فعل الخلفاء الراشدين الكثير ايضا لنفس الغرض ....  (( فى ضوء العبارة وضح 

 اذكر اسس بناء دولة الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( فى المدينة  -1

 بم تفسر : -2

 عمرو بن العاص فى فتح مصر )أ ( رغبة 

 )ب( كان النظام القبلى هو السائد فى شبه الجزيرة العربية قبل االسالم 

 ما النتائج المترتبة على  -3
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